
Základní škola Benátky nad Jizerou  

                  Husovo náměstí 55, 29471 
 

 

pořádá 
 

XLII. ročník Běhu zámeckým parkem 
čtvrtek 22.9.2022 od 15.00hod 

 
 
Organizace: 

ředitel závodu: Radek Dostál 
traťoví komisaři: rodiče žáků ZŠ 
startér Vladimír Němeček 
start-cíl: Jitka Svobodová, Jana Cyrany, 

Vladimír Němeček 
moderátorka: Lucie Benešová 
zdravotní zabezpečení: Dětské zdravotní 

středisko Benátky n. J. I – zámek 
 

 
Technická ustanovení: 

Soutěžící běží podle věkových kategorií (chlapci a dívky zvlášť) po 
vyznačených tratích v zámeckém parku v omezeném počtu.  
 
Kategorie a délky tratí: 

Délka trati je rozdělena do 3 vzdáleností (malinký okruh asi 250 m, 1 okruh asi 
500 m a 2 okruhy asi 800 m). 

V kategorii ID a ICH jsou startující rozděleny do 3 úrovní dle výkonnosti 
(zodpovídá škola) viz. startovní listiny. Na startu budou řazeni do 3 vyznačených linií. 

Kategorie Narození Počet okruhů Maximální počet 
startujících za školu 

Mladší předškoláci 2017 a mladší 1 malinký Libovolný 

Předškolní CH 2016 – 2017 1 malinký Libovolný 

Předškolní D 2016 – 2017 1 malinký Libovolný 

ID, 1.třída 2015 – 2016 1 okruh Libovolný 

ICh, 1.třída 2015 – 2016 1 okruh Libovolný 

IID, 2.-3.třída 2013 – 2015 1 okruh 12 

IICh, 2.-3.třída 2013 – 2015 1 okruh 12 

IIID, 4.-5.třída 2011 – 2013 1 okruh 12 

IIICh, 4.-5.třída 2011 – 2013 1 okruh 12 

IVD, 6.-7.třída 2009 – 2011 2 okruhy 10 

IVCh, 6.-7.třída 2009 – 2011 2 okruhy 10 

VD, 8.-9.třída 2007 – 2009 2 okruhy 8 

VCh, 8.-9.třída 2007 – 2009 2 okruhy 8 

 
Pozn. Repetenti startují ve věkové skupině kam by patřili kdyby neopakovali ročník. Třídní učitelé 
zajistí, aby každý startující měl písemný souhlas rodičů o zdravotní způsobilosti zúčastnit se BZP. 
 
 
 
 
 



 

Časový rozpis: 
14.30 - prezence závodníků v přidělených šatnách, úprava závodníků v soupiskách 

Po zahájení již nebude možno soupisky upravovat!!!! 
15.00 – nástup, slavnostní zahájení, slib závodníků 
15.10 – mladší předškoláci a okamžité vyhlášení 
15.15 – předškoláci dívky a okamžité vyhlášení 
15.20 – předškoláci chlapci a okamžité vyhlášení 
15.25 – I. kategorie dívky a okamžité vyhlášení 
15.35 – I. kategorie chlapci a okamžité vyhlášení 
15.45 – II. kategorie dívky a okamžité vyhlášení 
15.55 – II. kategorie chlapci a okamžité vyhlášení 
16.05 – III. kategorie dívky a okamžité vyhlášení 
16.10 – III. kategorie chlapci a okamžité vyhlášení 
16.20 – IV. kategorie dívky a okamžité vyhlášení 
16.30 – IV. kategorie chlapci a okamžité vyhlášení 
16.40 – V. kategorie dívky a okamžité vyhlášení 
16.50 – V. kategorie chlapci a okamžité vyhlášení 
17.00 – otevřená kategorie pro veřejnost 
17.10 – předpokládané ukončení závodu a vyhlášení pořadí škol 
 
Startovní listiny a čísla: 
Školy pošlou elektronicky startovní listiny nejpozději 19. září. Startovní čísla budou 
v šatnách. Vedoucí šaten zkontrolují startovní listiny, rozdají přiřazená čísla a případně 
aktualizují jméno (číslo se neupravuje). Startovní listinu poté nebude možné již upravit. 
Po doběhnutí, každý závodník číslo vrátí. 
 
Šatny: 
Chlapecké kategorie budou mít šatny ve společenském sále Záložna, dívčí a 
předškolní kategorie budou mít šatny v budově základní školy. 
 
Vyřazení závodníka ze závodu: 
Za úmyslné zkrácení trati, za nesportovní chování, za neuposlechnutí traťových 
komisařů. 
 
Odstoupení ze závodu: 
Pokud závodník odstoupí ze závodu, odevzdá startovní číslo svému učiteli. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Za kázeň a bezpečnost soutěžících před zahájením a po ukončení závodu zodpovídají 
učitelé jednotlivých škol. Za přidělení čísel, včasný nástup na start a vrácení čísel 
zodpovídají učitelé jednotlivých škol a pořadatel. 
Případná krádež mobilního telefonu či většího obnosu peněz nebude pořadatelem 
řešena. Upozorněte závodníky, ať si s sebou cenné věci neberou!!! Při běhu jsou 
zakázané tarfy a kopačky!!! 
 
Občerstvení: 
Každý závodník obdrží po ukončení závodu své kategorie v prostoru vyhlášení pití. 
 
Diváci: 
Chovají se ukázněně, povzbuzují sportovně, dbají pokynů pořadatelů. Dodržují 
aktuální protiepidemická opatření. Žáci, kteří nezávodí a nepomáhají s organizací, 
mají přísný zákaz vstupu do šaten.  
 
 
 



 

Výsledky: 
p. Šolc, p. Vraník, p. Karas 
 
Ceny a diplomy: 
První tři závodníci v každé kategorii obdrží medaili a věcnou cenu. Diplomy budou 
dodány do škol následující den. 
Prvních deset závodníků získává body pro svoji školu (10, 9, 8, … 3, 2, 1). 
Vítězná škola obdrží v kategoriích – dívky, chlapci – putovní pohár 
 
Vyhlášení výsledků: 
První tři závodníci budou ihned po ukončení svého závodu své kategorie v prostoru 
náměstí vyhlášeni na stupni vítězů. Vítězná škola obdrží putovní pohár v kategoriích – 
dívky a chlapci po vyhlášení poslední soutěžní kategorie.  


